
TERMÍN A ČAS
Pondělí 24. 2. 2020 od 9:00
9:00–16:00  Seminář 
(přestávka na oběd + dvě krátké přestávky)

16:00–17:00  Diskuse
(individuální podpora a dotazy účastníků)

MÍSTO
SKELET - Smart Innovation Center
28. října 3388 • 702 00 Moravská Ostrava
2. patro - učebna „Petr Bezruč“

CO SE DOZVÍTE?
Jaké jsou dnes možnosti prezentace výrobku s využi-
tím Facebooku a Instagramu. Jak vytvářet a spravovat 
firemní či produktovou stránku. Jak naplánovat a řídit její 
obsah. Jak získávat fanoušky a jak s nimi komunikovat 
dle aktuálních trendů technologie Facebooku. Jak reago-
vat na dotazy a jak se poprat s kritikou. Přehledně, sro-
zumitelně, přátelsky, na konkrétních příkladech z praxe. 

OBSAH (hlavní body)
• Facebook a mechanismy prezentace: stránky, skupiny,  
 profily. Kdy který použít a jak na ně 
• Prezentace firmy nebo výrobku: co musí obsahovat   
 stránka a na co dát pozor
• Co, jak, jak často a zda vůbec zveřejňovat: 2 obsahové  
 strategie pro úspěšnou prezentaci  
• Jak získat fanoušky, a jak s nimi komunikovat 
• Jak měřit úspěšnost (a návratnost) prezentace  
• Jak propojit Facebook s Instagramem (a proč to dělat) 

POŽADAVKY NA ÚČASTNÍKY
Vlastní notebook (není podmínkou)

CO JE SOUČÁSTÍ?
Drobné občerstvení (káva, čaj, voda, ovoce, pečivo).

LEKTOR

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ
Pro přihlášení prosím využijte registrační formulář na: 
www.khkmsk-registrace.cz
Přihlaste se nejpozději do 20.2.2020. V případě, že se 
nebudete moci osobně účastnit, respektujeme náhradní-
ka, který se ohlásí u prezence. Přihláška je platná až po 
uhrazení účastnického poplatku. Pozor omezená kapaci-
ta učebny. 
 

CENA
Členové HK ČR -  2 400 Kč bez DPH - 2 904 Kč s DPH  
Ostatní - 2 900 Kč bez DPH - 3 509 Kč s DPH 
 

ZPŮSOB PLATBY
Poplatek prosím uhraďte předem platebním převodem 
na účet KHK MSK č. 373630443/0300 a to nejpozději 
do 20.2.2020. 
Variabilní symbol: 1902 • Specifický symbol: Vaše IČO 
 

KONTAKT A INFO
Andrea Procházková
Tel.: +420 604 488 937
E-mail: office@tripon.cz

FACEBOOK 2020
PREZENTACE FIRMY, SLUŽBY, VÝROBKU NA FACEBOOKU 

PŘEHLEDNĚ A EFEKTIVNĚ 

Dovolte, abychom Vás pozvali na seminář

PhDr. Vojtěch Bednář
Odborník na sociální sítě.
Autor publikace „Marketing na 
sociálních sítích“

Profesionální konzultant, odborník 
na social media, firemní sociolog.

Chcete prezentovat svou firmu, službu, výrobek či značku na 
Facebooku? Chcete, aby vás lidé viděli, lajkovali a kupovali? Přijďte. 


